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Аналіз впливу банківських кредитів на ВВП у ненафтовому секторі на прикладі
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У статті проаналізовано зв’язок між банківськими кредитами, валютним курсом та ВВП у
ненафтовому секторі в Азербайджані за допомогою коінтеграційного аналізу за методами FMOLS,
CCR та DOLS, результати якого не суперечать одне одному та підтверджують довгостроковий
зв’язок між показниками. Результати оцінки свідчать про позитивний та статистично значущий
довгостроковий вплив банківських кредитів та валютного курсу на ВВП у ненафтовому секторі в
Азербайджані, що підтверджують прогнози та теоретичні висновки, описані у теоретичній частині.
Результати також свідчать про те, збільшення рівня кредитування та поточного валютного курсу на
1% збільшує ВВП у ненафтовому секторі на 0,51% та 0,56% відповідно. Стаття є корисною для
директивних органів та робить внесок у економічну літературу для подальших досліджень у країнах,
багатих на нафту.
Ключові слова: економічний розвиток, фінансовий розвиток, обмінний курс, коінтеграція, Азербайджан
Класифікація JEL: E44, G21, O16
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
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Анализ влияния банковских кредитов на ВВП в ненефтяном секторе на примере
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В статье проанализирована связь между банковскими кредитами, валютным курсом и ВВП в
ненефтяном секторе в Азербайджане при помощи коинтеграционного анализа по методам FMOLS,
CCR и DOLS, результаты которого не противоречат друг другу и подтверждают долгосрочную связь
между показателями. Результаты оценки свидетельствуют о позитивном и статистически значимом
долгосрочном влиянии банковских кредитов и валютного курса на ВВП в ненефтяном секторе в
Азербайджане, подтверждающих прогнозы и теоретические выводы, описанные в теоретической
части. Результаты также свидетельствуют о том, что увеличение уровня кредитования и текущего
валютного курса на 1% увеличивает ВВП в ненефтяном секторе на 0,51% и 0,56% соответственно.
Статья является полезной для директивных органов и делает вклад в экономическую литературу для
дальнейших исследований в странах, богатых на нефть.
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